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Aloitan tämän toimintakertomuksen siten, että kerron ensiksi koko vuoden jatkuneesta toiminnasta. 
Taisto Pitkänen on opiskellut säännöllisesti Venäjän kieltä kansalaisopistossa jo kolmatta vuotta. 
Taisto  on myös  jatkanut  teologian  opintojaan  aina  kun on ollut  aikaa  ja  mahdollisuuksia.  Läpi 
vuoden  jatkunutta  toimintaa  on  ollut  myös  ne  lukuisat  sananjulistus  tilanteet  Taiston  omassa 
seurakunnassa. Taisto on julistanut sanaa ja samalla tuonut myös terveisiä Pietarin kentältä. 

Venäjän Pietarissa Taisto kävi lähetysmatkalla 20-27.02.09 helmikuussa. Taisto vieraili mm. Kazan 
vankisairaalassa  sekä  Metallostroin  miesten  vankilassa.  Taisto  kävi  myös  Kollontai  kadun 
kodittomienasuntolan poikia tapaamassa. Myös katuevankeliointi Pietarin eri metroasemilla kuului 
kuvaan.

Taisto  myös  vieraili  puhujana  Jukka  Zitronin  kotona  20.03.09  pidetyssä  kotikokouksessa  ja 
tilaisuudessa myös kerättiin kolehti Venäjän työn hyväksi.

Taisto  kävi  jälleen  Venäjällä17-25.04.09  huhtikuussa.  Taisto  vieraili  totuttuun  tapaan  Kazan 
vankisairaalassa ja Metallostroin vankilassa, niin kuin myös Kollontai kadun asuntolassa. Katutyötä 
myös tehtiin totuttuun tapaan eri metroasemilla. 

Caritas  Russian  hallituksen  kokous  meillä  oli  06.06.09  lauantaina.  Kokouksessa  tutustuttiin 
vuosikokous asiakirjoihin ja ne allekirjoitettiin. 

Taisto  kävi  tekemässä  21-26.06.09  kesäkuussa  sellaisen  omatoimimatkan,  joka  käsitti  vain 
katuevankeliointia Pietarin kaduilla ja Vastaanotto oli hyvä. 

Caritas Russian vuosikokous meillä oli 25.07.09 lauantaina. Kokouksessa käsiteltiin lakisääteiset 
asiat ja Hallitus sai vastuuvapauden kyseiseltä tilivuodelta.

Taisto teki vuoden ensimmäisen lähetyskirjeen ja kirje postitettiin kannattajille ja  esirukoilijoille 
30.07.09 heinäkuussa. 

Elokuussa  14-21.08.09 Taisto  teki  jälleen  Venäjän  matkan.  Hän kävi  Kodittomien  asuntolassa, 
Kollontai  kadulla,   Sablinon naisten vankilassa,  Kolpinon poikien vankilassa sekä Metallostroin 
miesten vankilassa. 

Venäjällä  Taisto  oli  vielä  16-24.10.09 lokakuussa.  Taisto  vieraili  tällä  kertaa   Kollontai  kadun 
kodittomien asuntolassa,  Sablinon naisvankilassa,  Kolpinon lastenkodissa,  Metallostroin  miesten 
vankilassa sekä vielä Kolpinon poikien vankilassa.  Kaikissa paikoissa (paitsi lastenkodissa) missä 
Taisto  vieraili  pidettiin  hengellinen  tilaisuus,  jossa  julistettiin  Jumalan  Sanaa  ja  todistettiin 
henkilökohtaisesta uskosta Herraan Jeesukseen Kristukseen. Kaikilla Pietarin matkoilla Taisto on 
tehnyt myös henkilökohtaista evankeliointityötä Pietarin eri metroasemilla trakujen kanssa. 

Taisto teki vielä vuoden lopuksi  Joulukuussa lähetyskirjeen. Kirje postitettiin kannattajille 14.12.09 
Joulukuussa.  
Natalia Utkinan toimeentuloa olemme tukeneet 50 EUR/kk


